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energleboete
mogelllknog

Kleine ondernemers worden er knotsgek van:
steeds weer telefoontjes van energieverkoóers.
Nu grijpt de Autoriteit consument en Markt (ACM)
in om onder meer zzpisyste beschermen.
Leo van Raaij
Carla van der Wal
Den Haag

ijs Mooijis een
timmermandie
als zzp'er hard
werktom zijn
brood te verdie-
nen. lenmlnste,
als hij niet wordt

gebeld door mensen die hem iets

terugkrrfgen

willen verkopen. Door een snelle
beslissing van een paar maanden
geleden ondervindt hij aan den lijve
wat veel meer mensen overkomt. Hij
liet zich door een verkoper van Eneco
een nieuw energiecontract aanpra-
ten, dat helemaal niet gunstigei bleek
dan ziin huidige overeenkomst.

,,De rarieven leken iets goedkoper,
ik heb toen te snel besloten. tatei
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I bleek datik juist duurder uir was.',

I D" tweede ontdekking: Gijs kon niet
I me-e.ï rerug. Als zzp,erhadhij een za_

I kelijk contract afgesloten, wjarvoor
I de wetteliike bedenktijd van twee

I 11.kgnnietgetdt. Hetzijzo,dachrhij.
I Nooit meer iets over de telefoon be_j slissen, nam hij zichzelf voor.
I Zoals Gijs zijn er velen, weer dej Autoriteit Consumenten Markt
I (ACM). De waakhond kreeg vooralj het afgelopen jaar veel meld"ingen

i vanzzp'ers,die ertoe leidden dat nuj maatregelen worden genomen.
j Kleine ondernemers verdienen

I bescherming, vindt de ACM.

I Duurderuit
J naar is |ohn Wessel van Boetever-

goeding.nl het mee eens. Hij kaart
de positie van zzp' e$al langer aan.
Onlan-gs hoorde hij nog hoàzijn
vriendin Esther, ook zzp'er, werd
benaderd. Wessel legde hetgesprek
vasq waaruir blijkt dat haar rarieven
worden voorgeschoteld die niet
goedkoper zijn, zoals de verkoper
beweerg maar duurder. Toen ie uit
haar eigen contract voorlas, hing de
verkoper op.

Wessel is ervan overtuigd dat
zzp'ers die wel in een zakéhik con-
tract verstrikt raakten en boetes

kregen omdat ze vroegtijdig over-
stapten, die kunnen aanvechten.
Het geldt volgens hem voor boetes
die vanafzooS werden opgelegd. Dat
is het jaar dat de ACM-riihtsnóeren
van kracht werden.

,,Het gaat om enorme bedragen',,
zegt Wèssel.,,De omzet aan boetes is
voor een wat grotere maatschappij
als Nuon miljoenen per jaar. En gi
dan tien jaar terug. En dan voor àlle
energiemaatschappijen." Het kan een
gigantische kostenpost worden voor
energiemaatschappij en.

Nieuwe koers
Ook energieverkopers zullen de
nieuwe koers van de ACM voelen. .

De waakhond hekelt de wijze waarop
de contracten tot stand komen. Dat 

-

gebeurt veelal via tussenpersonen,
die potentiële klanten drie keer
telefonisch 'ja' laten antwoorden op
een vraag. Er moet meer gebeuren
voordat een contract kan worden af:
gesloten, vindt de ACM. En met
zzp'ers die met hun bedrijfop een
woonadres staan ingeschreven, moe-
ten helemaal geen groozakelijke
contracten worden afgesloten, is de
nleuwe lnsteek.
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Boetevergoeding.nl
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